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!!! Exkluzívny rozhovor !!! 
Dňa 27. 1. 2017 sa v kine Hviezda konala spevácka súťaž 

SUPERSTAR, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy,  

a to Lenka Holičová (8.B), ktorá podala výborný výkon hodný 

medailového umiestnenia, Miška Holičová (3.A), ktorá  

vo svojej kategórii dokonca obsadila zlatú priečku, a Samuel 

Gubi (9.B), ktorý síce nesúťažil v speve, ale sprevádzal naše 

dievčatá na gitare a získal MIMORIADNE OCENENIE        

za výborný výkon.  

Všetkým srdečne blahoželáme   

Boli sme zvedaví... 

Lenka a Miška  

1. Ako si sa dostala k spevu a kto ťa k nemu priviedol?  

L: Od malička sa mi páčil folklór, chcela som tancovať v súbore. 

V DSF TRNAVČEK som začala tancovať a spievať od 5 rokov. Neskôr som sa 

začala venovať iba spevu a klavíru v ZUŠ.  

M: Spev bol mojím snom. Odmalička som chcela tancovať a spievať v súbore. 

K spevu ma priviedla moja sestra Lenka. Keď som ju prvýkrát videla spievať, 

zapáčilo sa mi to.  

 

2. Kto ťa pripravoval na Superstar a ako vyzerali tvoje nácviky? 

L: Na súťaž ma pripravovala p. učiteľka Gabika Krivičková. Moje nácviky 

prebiehali cez prestávky v škole. S p. učiteľkou sme hľadali chyby 

a opravovali ich. Neskôr sme začali nacvičovať aj s hudobným sprievodom 

Samuela Gubiho, ktorý mi tiež pomáhal. 

M: Na súťaž ma pripravovala p. uč. Gabika Krivičková. Moje nácviky boli 

super, cvičila som cez prestávky. Hľadali sme spolu chyby v piesni. Neskôr sa 

ku mne pridal Samo, ktorý mi pomohol dať dokopy melódiu. 

 

3. Ktorú pieseň si si vybrala a prečo práve túto? 

L: Vybrala som si pieseň ,,Na bieleho koňa“ od Kristíny. Počula 

som ju v rozprávke Johankino tajomstvo a veľmi sa mi zapáčila.  

M: Pieseň „Až raz budem učiteľkou“ mi vybrala p. učiteľka.  

Bola to dobrá voľba. 



 

4. Mávaš trému pred vystúpením alebo aj počas vystúpenia? 

L: Pred vystúpením mám vždy veľkú trému. Počas spevu 

tiež, ale časom to opadne. 

M: Trému mám iba niekedy. Túto súťaž som mala veľkú 

trému, ale nebolo to na mne veľmi vidieť.  Proste som sa 

uvoľnila. Veľmi mi pomohlo, keď sme boli na pódiu dvaja.  

 

5. Bola to tvoja prvá súťaž ?  

L: Nebola moja prvá, zo školy idem ročne asi 5-krát na spevácke súťaže, či 

už moderné alebo folklórne. 

M: Nebola to moja prvá súťaž, mám ich za sebou už viac.  

 

Samuel Gubi 

 

1. Kto ťa pripravoval na súťaž a ako často si trénoval, aby   

to bolo perfektné?  

Doúčala ma Gabika. Pripravoval som sa 2 týždne pred súťažou 

a cvičil som každý deň okolo 3 hodín na starej drevenej gitare.  

 

2. Aké je to zladiť speváka s gitarou? Každý spevák má iný rozsah hlasu... 

Vždy sa to prispôsobuje spevákovi. Gitarista si prispôsobuje gitaru primeranej 

tónine hlasu speváka. Ťažké to určite nie je, je to otázka času  

  

3. Ako som sa už pýtala dievčat, si trémista alebo si už zvyknutý  

na publikum? Bolo toto tvoje prvé vystúpenie/súťaž? 

Dlho som si zvykal na vystúpenia pred ľuďmi. Postupom času tréma mizne 

a plne sa sústreďujem na divákov. Vystúpení mám za sebou už kopec.  

          

Ďakujem za rozhovor   

  

          

 

Patrícia Piešťanská 9. B 

 



Miesto, kam chodím jazdiť 
 

Na tomto mieste som bola prvýkrát pred 

rokom, keď som ešte netušila, čo ma čaká. 

Najskôr som sa aj trošku bála, ale keď som 

vošla do stajne s mnohými koňmi rôznych 

farieb a veľkostí, mala som pocit, akoby som 

bola na najkrajšom mieste na svete...  

Bolo to pekné okolie na kraji Trnavy smerom  

na Ružindol. Často som videla, ako si jazdci s koňmi razia cestu cez pole.  

Veľká budova, ktorá predstavovala stajňu, zakrývala výhľad na dve jazdiarne 

a kruhovku, okolo ktorej rástlo množstvo bazy. Moja trénerka ma vždy čakala  

pri poníkovi. Trénovala nás dve naraz a bola to super psina. Vždy sme sa poriadne 

nasmiali. Naučila som sa tam klusať na lonžke, čo je vlastne dlhý povraz, ktorý 

na jednom konci niekto drží a na druhom je zachytený na ohlávke.  

Prešiel čas a moja trénerka sa presťahovala do Cífera. Museli sme nájsť novú.  

Kvôli tomu som aj mesiac nejazdila. Nakoniec sme našli novú mladú trénerku na tom 

istom mieste, len vo vedľajšej stajni. Bola som jej prvá žiačka a mala vysokého 

tmavohnedého koňa Pedra, ktorý veľmi rád chrumkal mrkvu a pomarančové 

maškrtky. Moja nová trénerka bola iná, uviedlo ma to trochu do rozpakov, pretože 

chcela, aby som jej tykala, a všeobecne bola trochu milšia. Učila som sa klusať vyše 

pol roka, ale rýchlo to prebehlo. Keď bola jazdiareň plná, tak sme išli do haly aj      

s osvetlením.  

Na terase sa vždy preháňal milý psík Pán Piškót so svojimi kamarátmi. Cez leto sme 

chodievali na vychádzky a moja mama vždy natrhala kopec bazy na bazový lekvár. 

Mávala som tréningy dvakrát do týždňa, vždy v nedeľu a v piatok. Na začiatku 

tréningu sme zväčša chodievali po Pedra do jeho boxu celého oblepeného 

polystyrénom, kde si toľkokrát rozbil hlavu o trám, že to ani neviem spočítať.  

Chodili sme poňho aj do výbehu, odkiaľ odchádzal vždy veľmi špinavý. Aj sa neskôr 

presťahoval do väčšieho boxu. Moja trénerka si kúpila aj krásne malé šteniatko, 

ktoré so sebou nosila ku koňom. Vždy pri nás veselo poskakovalo. Bola to príjemná 

spoločnosť. Časom som sa aj naučila, kde je sedlovňa... veľmi sa mi tam páčilo.  

Keď som bola pri koňoch, zabudla som na všetky povinnosti. Chcelo sa mi len lietať.  
 



Na konci letných prázdnin mi trénerka 

oznámila, že v kluse som už profík a povedala, 

že prejdeme na cval. Od nadšenia som skoro 

začala skákať, lebo klus ma už dosť nudil.  

Tak raz v ten osudný deň som prišla             

na tréning a trénerka mi už pripravovala 

madlá, čo sú držiaky a dečka, takže cítite 

pohyb koňa lepšie ako na sedle.  

Dala ma na lonžku a ukázala mi, ako sa má nacválať. Skúsila som to a... márne. 

Pedro patril medzi také kone, ktoré sú riadne lenivé a pomalé a ťažko sa s nimi 

narába, takže keď vieš jazdiť na ňom, tak odjazdíš ktoréhokoľvek iného koňa.  

Tak, ako som už spomenula, nenacválala som ho. Proste to nešlo. Trénerka mi 

trochu pomohla s bičíkom a zrazu... bolo to, akoby ste boli na lodi vo vlnách.  

Bolo to, akoby... ste prvýkrát cválali na koni a mali z toho pocit typu „už nikdy 

nechcem zastaviť... alebo radšej áno“.  

Tak takto dopadol môj prvý pokus o cval. Potom, keď som sadla na iné kone, ani 

som si nevšimla a už cválali. Postupne sa mi občas podarilo nacválať aj Pedra, ale 

nemala som čas naučiť sa to stopercentne. Pretože mi raz pred tréningom zavolala 

trénerka a zrušila tréning, dozvedela som sa, že Pedro má vážne problémy  

s chrbticou a nezdvíha zadné nohy. Nevyzerá to s ním dobre... Už asi tri mesiace 

som nebola na tréningu. Aach... Dúfam, že bude v poriadku... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alžbetka Feješová 7. A 

 
 



Rys Ostrovid 

Rys ostrovid je najväčšia voľne 

žijúca mačkovitá šelma 

v Európe patriaca  

do čeľade mačkovité.  

Vyskytuje sa na niekoľkých 

izolovaných územiach v strednej, 

severovýchodnej Európe a v malej 

časti severnej Ázie.   

V minulosti bol takmer vyhubený, no vďaka ochrane sa jeho populačná hustota 

zväčšila. Obýva najmä boreálne lesy a loví malé a oslabené kopytníky 

srnčej a diviačej zveri. Rys ostrovid je najväčšou európskou mačkovitou šelmou,  

s dĺžkou tela od 80 do 130 cm, dĺžkou chvosta 25 cm, výškou v kohútiku až 70 cm.  

Samce obyčajne vážia od 18 do 30 kg a samice od 10 do 21 kg.  

Samce rysa ostrovida na Sibíri, kde tieto druhy dosahujú väčšiu veľkosť tela, 

môžu vážiť až 38 kg, údajne dokonca až 45 kg. 

 Charakteristickým znakom všetkých rysov sú trojuholníkové uši s čiernymi chlpmi 

na ich koncoch a tiež čierny koniec chvosta. Sfarbenie je veľmi rôznorodé, 

všeobecne sa ale dá povedať, že čím 

severnejšie rys žije, tým má 

svetlejšiu srsť, aby bol čo najlepšie 

maskovaný v zasneženej krajine.  

Základná farba jeho srsti je sivá  

so žltkastým až hrdzavým 

sfarbením a s hnedými až 

červenohnedými škvrnami.  



Zimná srsť je podstatne dlhšia a 

hustejšia, s menej výraznou 

škvrnitosťou.  

Stredom chrbta sa často tiahne 

tmavý pás, brucho je zreteľne 

svetlejšie až biele.  

Rys na svoju obeť číha v úkryte.  

Nie je veľmi vytrvalý prenasledovateľ.  

Útočí z bezprostrednej blízkosti a ak ju rýchlo neskolí, po niekoľkých desiatkach 

metrov (100 m) s prenasledovaním prestáva.  

Menšiu korisť zabíja zahryznutím sa 

do hlavy, väčšiu zahryznutím sa       

do hrdla a zadusením. 

Rys má výborný zrak. Za denného 

svetla rozozná hlodavca na 75 m, 

zajaca na 300 m, svišťa na 400 m 

a srnca na 500 m. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Simona Jakubíková 8.B 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Brucho


Hry o život 

Vítam vás v zemi Panem, vymyslenej krajine pani 

spisovateľky Suzanne Collinsovej.  

Jednou zo zaujímavostí tejto ríše je to, že ju tvorí 

dvanásť obvodov a každý je na niečo zameraný.  

Prvý obvod, ktorý je veľmi podobný Kapitolu (hlavnej 

ústredni štátu s hlavnou bunkou, Sídlom, domovom 

prezidenta Snowa), sa zameriava hlavne na luxus, druhý 

je hlavným čerpadlom vojakov, tretí obvod je založený na elektronickej báze, 

štvrtý sa špecializuje na rybolov, šiesty predstavuje základňu pre výrobu liekov, 

siedmy je drevorubačský, ôsmy zase zapĺňajú textilné fabriky, desiaty plní 

dôležitú úlohu v hospodárstve, jedenásty má na starosti poľnohospodárstvo a 

dvanásty je banícky. Piaty a deviaty obvod nemajú využitie spomenuté.  

Trinásty bol pred sedemdesiatimi štyrmi rokmi zrovnaný so zemou.  

Druhou zaujímavosťou je každoročná organizácia Hier o život slúžiacich ako 

pripomienka, že  pred rokmi počas povstania deti obyvateľov (okrem spojencov 

Sídla) umierali vinou ich vlastných rodičov. Presnejšie, Hry sú akési obnovenie 

gladiátorských zápasov s niekoľkými zásadnými zmenami. Súťažiacich je 

dvadsaťštyri, majú od dvanástich do osemnástich rokov a sú losovaní. 

Prichádzajú k nám sedemdesiate štvrté hry. Kattnis Everdeenová, šestnásťročné 

dievča z chudobnej časti dvanásteho obvodu, zo Sloja, sa od svojich dvanástich 

rokov, teda od baníckej katastrofy, ktorá ukončila život jej otca, stalo hlavou 

rodiny. Zároveň aj hlavným živiteľom prostredníctvom protizákonného lovu v lese.  

V tomto ročníku vylosujú dvanásťročné dievča, Primrose Everdeenovú. Kattnis 

nečaká a obetavo zaujíma miesto v hrách za svoju malú sestru. Tak sa ocitne         

v aréne smrti spolu so spolukrajanom Peetom Melarkom.  



Nájde si v Hrách spojencov? A akú rolu bude mať v jej živote Peeta?  

Naozaj sa Peeta spojil s profíkmi, čiže so „splátcami“ z prvého a druhého kraja, 

alebo sa len snaží chrániť dievča, ktoré tak veľmi miluje? A kto vyjde z Hier živý?  

Bude Kattnisina brošňa s Drozajkou dostatočným nosičom šťastia, aby sa jej 

majiteľka vrátila živá? To všetko a ešte oveľa viac sa dozviete v knihách  

Hry o život, Skúška ohňom a Drozdajka. 

 

Hodnotenie knihy: 

Počas celého príbehu som knihu takmer nepustila z rúk, tak veľmi ma jej dej 

uchvátil. Vďaka skvelému štýlu písania som nemala žiadny problém so vžitím sa    

do hlavnej postavy. Knihy odporúčam prečítať, vo všeobecnosti patria  

k najznámejším dielam sci-fi. Neodporúčam však deťom aspoň do deviatich rokov.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra T. Krupčíková 7.B 

 



Hviezdy 

Greenove hviezdy sú ako hviezdy. 

Hviezdy =  prekrásne. 

Aj s mesiacom a inšpiráciou na oblohe. 

Preto ich tak mám rada, 

veľmi ich tak milujem. 

Sú veľmi prekrásne 

Sú vidieť aj v meste 

Staroveké pamiatky. 

Žiaci malí veľkí. 

-Sen-  

Gregúrková Kristína V. A                         

 

 

 Ako zasadiť lásku 

Láska je krásna vec, aj keď občas bolí. 

Ak chceš stretnúť lásku 

Buď veľmi sebavedomý. 

Veľká lavica veľký strom, 

Všetko je také krásne. 

Preto si postavím dom 

A vedľa bude strom. 

Ako v tej relácii  

„Postav dom, zasaď strom“  

Valentín je krásny deň. 

Keď viem, že niečo z lásky dostanem. 

Romana Štibraná VI. B 

Modré oči a malý svet 

Moja mama má modré oči,  

Ako jarná obloha. 

Kiežby som aj ja také mala. 

Celý deň by som len prala. 

Ako malá myška. 

Si zaujímavá,  

A tak malá. 

Liliana Miháleková  VI. B 

 



Snívanie o posteli 

Sedím si tak pri stole 

Mačka mňauká v komore. 

Sedím, sedím a snívam o tom, ako ležím. 

Aký krásny pocit v mäkkých perinách  

A v krásnej mäkkej posteli. 

Posteľ je veľmi pekná a veľmi mäkučká 

a teplá. 

Sára Sabová V. A 

 

 Hviezdny úsmev 

Zavri oči, nasaď úsmev 

Nech oči tvoje krásne žiaria 

V tme medzi miliónmi hviezd. 

Žiaria tak krásne ako  

lampy 

Hviezda sa im nevyrovná. 

Malý domček mali. 

Strom, ja si bývam v ňom 

A preto dievča som. 

Mam veľmi dobrého kamaráta. 

Natália Kudlová VI. B 

Zničený svet 

Ľudia ničia stále Zem 

Lebo im na nej nezáleží. 

Nič nerobia pre ňu 

Spolužiaci moji drahí 

Svet bude bez moci a bez slávy. 

Zaniknú ľudia aj príroda  

bez slávy a bez sveta. 

Tak pre ňu niečo robte. 

Ako Tom a Jerry.  

Ty si pekné dievča 

A máš hnedé vlasy. 

Lenka Dufeková V. A 

 

 



 Valentín   

Dojedla som bonboniéru, 

Bola sladká ako med. 

Sladšiu nemá celý svet. 

Keby som tak dostala Valentínku, 

Bola by som šťastná, 

Ak by som od bombošky nestučnela. 

Valentín je krásna vec 

Preto ho mám veľmi rada. 

Dorota Lutzbauerová V. A 

Vianoce 

Vietor nám tu šuchoce, 

Ako obal od žuvačiek. 

Už odišli Vianoce. 

Skrine plné ponožiek 

Pri smetiakoch je veľa stromčekov 

Tak veľa ako starých darčekov. 

5. A je najhlasnejšia, 

Pekná, krásna, najkrajšia.  

Dominika  Bernátová V. A 

 

 Príroda je zelená  

Strom je zelený, 

Počuť huk jelení. 

Čerešne sú červené, 

Peťa má oči zelené. 

Zelené ako tráva a stromy, 

Príroda veľmi pekne vonia. 

Zelený ako strom, 

A zelená ako tráva. 

Oči šmolka sú zasa modré, 

Modré ako obloha a voda. 

Petra Haršányiová V. A 

Ukážky z práce literárneho krúžku na našej škole pod vedením 

p. uč. Mgr. M. Jaurovej 



Otázky a odpovede 

(z ríše zvierat) 
 

Ktorý pavúk je najmenší ?  

Z doteraz objavených pavúkov je to pavúčik zo Západnej Samoy.  

Jeden exemplár našli v nadmorskej výške 600 metrov a ešte 

k tomu v machu. Voľným okom ho sotva vidno.  

Meria 0,43 mm, asi toľko ako bodka, ktorú môžeš nájsť  

v knihách. 

 

Ktorý pavúk je najväčší ? 

Najväčší pavúk na svete je obrovský vtáčkar.  Žije v tropických lesoch Guayany 

a Surinamu. Živí sa hlavne hmyzom, ale niekedy zhltne aj menšieho vtáčika či 

jašteričku. Telo má dlhé 9 cm, ale s roztiahnutými nohami dosiahne až 28 cm, a je 

teda prakticky taký veľký ako plytký tanier.  

 

Ktorý pavúk žije najdlhšie? 

Aj tento rekord drží vtáčkar. Dožíva sa totiž až 25 rokov. 

 

Ktorý pavúk je najrýchlejší? 

Najrýchlejším pavúkom je pavúk menom solifúga, čo by bolo po slovensky niečo ako 

hmyzí pavúk alebo valcovitý pavúk. Je taký rýchly, že je schopný púštnym pieskom 

prejsť za hodinu aj 16 km. 

 

Ktorý vták je najjedovatejší? 

Vták s pekným menom pitohui čiernohlavý. Tento malý spevavý vtáčik 

pomarančovo-žlto-červenej farby žije na Novej Guinei. Oplatí sa mu 

vyhnúť, pretože jeho operenie, koža a slabiny obsahujú silné jedovaté 

látky. 

 

Ktorý vták sa dokáže najdlhšie udržať vo vzduchu bez pristátia? 

Dážďovník obyčajný. Tento vták sa dokáže udržiavať vo vzduchu 

dva až štyri roky bez toho, aby sa vrátil na zem. Pritom zvláda spať 

aj piť. Mladé jedince pravdepodobne preletia niekoľko tisíc 

kilometrov od prvého opustenia hniezda, než dosiahnu prvé miesto 

oddychu.  

 

 

  Patrícia Piešťanská 9. B 



10 TOP úspechov slovenského športu – II. časť 
 

6. Anastasia Kuzminová, zlatá a strieborná 

medailistka zo ZOH 2010 

 

Rodáčka z Ťumeňa sa stala slovenskou občiankou 

v januári 2009. K novej vlasti si utvorila až 

dojemný vzťah. Slovenské superúspešné 

vancouverské ZOH odpichla hneď na začiatku 

zlatom a striebrom. 

 

7. Peter Sagan – cestná cyklistika 

 

Najviac spomedzi Slovákov pobláznil športový svet 

Peter Sagan. Stal sa celkovým víťazom pretekov 

Okolo Kalifornie, na ktorých vyhral dve etapy. 

Ovládol aj bodovaciu súťaž na Okolo Švajčiarska, 

vyhral jednu etapu na Vuelte. Na Tour de France si 

už štvrtýkrát v rade obliekol zelený dres  

pre najaktívnejšieho pretekára a v 7 etapa ́ch bol  

v top 3 (0-5-2). Úspešný rok zakončil najlepšie, ako 

mohol – stal sa majstrom sveta na pretekoch  

v Richmonde. Navyše magazín Cycling Weekly  

ho označil za najlepšieho cyklistu sveta! 

 

8. Martina Moravcová, dvakrát strieborná plavkyňa na OH 2000, 

mnohonásobná majsterka sveta i Európy 

 

Dlhoročná stálica nášho športu. Aj keď všetci sklamali, Moravcová nikdy. 

Moravcová je plaveckou ikonou. Žiadny slovenský plavec nezanechal vo svete takú 

výraznú stopu. Zo šampionátov má 63 medailí. Prvú získala ako sedemnásťročná  

 

 

 



na ME v Sheffielde 1993. Je sedemnásobnou 

majsterkou sveta a dvojnásobnou striebornou 

olympijskou medailistkou zo Sydney 2000. 

Štartovala na piatich olympiádach. Z MS má spolu 

22 medailí. Z ME 41 medailí. Prekonala tri svetové, 

16 európskych a 207 slovenských rekordov. Dodnes 

drží 10 slovenských rekordov v dlhom bazéne. 

Najstarší z nich platí od roku 1995.  

Seriál Svetového pohára vyhrala celkovo trikrát.  

Šesťkrát vyhrala anketu Športovec roka  

na Slovensku. V ankete Športovec storočia skončila štvrtá.  

Je vydatá a má dve deti. 

 

9. Víťazky tenisového Pohára federácie 2002  

(Daniela Hantuchová, Jeanette Husárová, Henrieta Nagyová, Martina Suchá) 

 

Hrdinkou bola Hantuchová, zdolala Sernovú i wimbledonskú víťazku Martínezovú. 

Zázrakom pri triumfe sa stala špecialistka na štvorhru Husárová.  

V dvojhre vyhrala nad legendárnou Sanchezovou-Vicariovou 6 : 0, 6 : 2.  

Hralo sa na španielskej pôde v Maspalomas. 

 

10. Finalisti tenisového Davisovho pohára 2005  

(Dominik Hrbatý, Karol Kučera, Michal Mertiňák) 

  

Hrali sme doma, trúfali sme si aj  

na skvelých Chorvátov. Predtým Slováci 

zdolali azda ešte silnejšiu Argentínu. 

Finále malo i tieň, naša dvojka Karol 

Beck dopoval, finále nesmel hrať.  

Roky sa potom trápne i nevychovane 

vyhováral, zvaľujúc vinu na ostatných. 

 

                                                                                                                            

 

Miroslav Piešťanský 8. A 



 Pikošky z vyučka   
Učitelia... 

- Spite alebo prehodnocujte životnú situáciu, ale 

hlavne buďte TICHO.  

- Mňa pri vás vždy prejde chuť na jedlo.  

- Sedíš medzi prvkami vývojovej Darwinovej 

evolúcie.  

 

ŽIAK: Pani učiteľka, musíte si užívať život NAPLNO! 

UČITEĽKA: Ja ťa vyskúšam na fyzike, dám ti 5 a potom ti poviem: „Užívaj si 

život naplno “ 

 

Na hodine geografie triedy 9. B...  

Aký je najrozšírenejší druh dopravy? Pešobuska     

 

Ako sa delí kresťanstvo ? Katolíci a svedkovia Jehovovi  

 

A niečo z internetu.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pán učiteľ, ja stále neviem, kto je to praotec Čech. Nemôžem nájsť jeho 

profil na facebooku ;-(. 

            

Ďakujeme za príjemný kultúrny zážitok                 

          Patrícia Piešťanská 9. B 

 



 

 

 

 

Šimon Poláček 7.A 



Stalo sa... 

1. 3. 1810 – narodil sa Fryderyk Chopin, poľský skladateľ († 1849) 

2. 3. 1896 – francúzsky fyzik Antoine Henri Becquerel oznámil objav nového typu 

žiarenia, neskôr pomenovaného ako rádioaktivita 

4. 3. 1519 – Hernando Cortés pristál na pobreží Mexika na svojej výprave do bájneho 

mesta Aztékov Tenochtitlánu  

4. 3. 1944 – americké letectvo počas druhej svetovej vojny prvýkrát bombardovalo Berlín 

6. 3. 1869 – Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemickej spoločnosti 

periodickú tabuľku prvkov  

6. 3. 1937 – narodila sa Valentina Vladimirovna Tereškovová, prvá ruská kozmonautka a 

prvá žena vo vesmíre 

7. 3. 1850 – narodil sa Tomáš Garrigue Masaryk, český filozof, politik, štátnik a novinár, 

prvý prezident ČSR († 1937) 

9. 3. 1934 – narodil sa Jurij Alexejevič Gagarin, sovietsky letec a kozmonaut, 

prvý človek, ktorý vzlietol do kozmického priestoru († 1968)  

10. 3. 1876 – Alexander Graham Bell uskutočnil prvý úspešný telefónny hovor, 

keď povedal: „Mr. Watson, come here, I want to see you.“  

10. 3. 1940 – narodil sa Chuck Norris, americký herec a majster bojových  

umení 

12. 3. 1938 – Nemecko vykonalo anexiu Rakúska – anšlus 

13. 3. 1741 – narodil sa Jozef II., cisár Svätej ríše rímskej, rakúsky 

arcivojvoda, uhorský a český kráľ († 1790)  

13. 3. 1988 – v Japonsku bol otvorený železničný tunel Seikan, 

najdlhší cestovný tunel na svete 

14. 3. 1879 – narodil sa Albert Einstein, nemecko-americký teoretický 

fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, jeden z najvýznamnejších vedcov  

20. storočia († 1955)  

15. 3. 44 pred Kr. – skupinou senátorov bol zavraždený Gaius Iulius 

Caesar 

15. 3. 1939 – Nemecko obsadilo české krajiny a vyhlásilo na jeho území  

Protektorát Čechy a Morava 

16. 3. 1828 – narodil sa Pavol Dobšinský, slovenský spisovateľ a folklorista  

(† 1885) 

18. 3. 1858 – narodil sa Rudolf Diesel, nemecký vynálezca († 1913) 

19. 3. 1817 – narodil sa Jozef Miloslav Hurban, slovenský novinár, spisovateľ a prvý 

predseda Slovenskej národnej rady († 1888) 

20. 3. 1916 – do vedeckého časopisu Annalen der Physik bol doručený článok Alberta Einsteina,  

v ktorom predstavil všeobecnú teóriu relativity 

21. 3. 1871 – Otto von Bismarck bol vymenovaný za kancelára Nemecka   

23. 3. 1912 – narodil sa Wernher von Braun, nemecko-americký raketový 

konštruktér, tvorca nemeckých rakiet V1 a V2 a konštrukcie amerických 

rakiet typu Saturn († 1977)  



 24. 3. 1684 – narodil sa Matej Bel, slovenský polyhistor, encyklopedista, filozof a pedagóg († 1749)  

27. 3. 1968 – zomrel Jurij Gagarin 

29. 3. 1886 – farmaceut John Pemberton vyrobil prvú várku nápoja Coca-Cola 

31. 3. 1889 – Eiffelova veža bola oficiálne otvorená 

1. 4. 1922 – zomrel Karol I., posledný rakúsky cisár, uhorský a český kráľ  

(* 1887) 

1. 4. 1976 – bola založená spoločnosť Apple Inc. 

2. 4. 1805 – narodil sa Hans Christian Andersen, dánsky spisovateľ  

(† 1875) 

4. 4. 1929 – zomrel Karl Friedrich Benz, nemecký inžinier a technik (* 1844)  

9. 4. 1967 – dopravné lietadlo Boeing 737 absolvovalo svoj prvý let  

10. 4. 1912 – parník Titanic vyplával z anglického prístavu Southampton   

11. 4. 1892 – zomrel Štefan Marko Daxner, slovenský politik, národný buditeľ a 

spisovateľ (* 1822)  

12. 4.  1961 – Jurij Gagarin, sovietsky letec a kozmonaut sa stal prvým človekom, 

ktorý vyletel do vesmíru 

14. 4. 1865 – na prezidenta Spojených štátov Abrahama Lincolna bol spáchaný atentát, na následky 

ktorého na druhý deň zomrel 

15. 4. 1452 – narodil sa Leonardo da Vinci, florentský  

renesančný polyhistor a umelec († 1519)  

16. 4. 1889 – narodil sa Charlie Chaplin, britský filmový herec, režisér  

a producent, jeden z najslávnejších svetových filmových tvorcov  

(† 1977) 

19. 4. 1882 – zomrel Charles Darwin, britský prírodovedec, autor evolučnej teórie 

(* 1809) 

20. 4. 1889 – narodil sa Adolf Hitler, nemecký nacistický politik a diktátor, ríšsky kancelár Tretej ríše 

(† 1945)  

23. 4. 1616 – zomrel William Shakespeare, anglický spisovateľ a dramatik (* 1564) 

24. 4. 1822 – narodil sa Janko Kráľ, slovenský básnik, predstaviteľ romantizmu a 

štúrovskej generácie († 1876) 

24. 4. 1990 – raketoplán Discovery vyniesol na obežnú dráhu Hubblov  

vesmírny ďalekohľad  

26. 4. 121 – narodil sa Marcus Aurelius, rímsky cisár a  

„filozof na tróne“ († 180) 

 

26. 4. 1986 – výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle 

27. 4. 1791 – narodil sa Samuel Morse, americký vedec, vynálezca morseovej abecedy († 1872) 

28. 4. 1813 – zomrel Michail Illarionovič Kutuzov, ruský vojvodca  

v napoleonských vojnách (* 1745)  

30. 4. 1945 – Adolf Hitler, nemecký nacistický diktátor, spáchal so svojou 

manželkou Evou Braunovou samovraždu (* 1889) 

 

 

Boris Nižnanský 8. B 



 

p. Bačová, p. Benedikovičová, p. Beníčková, p. Borodáčová, 

p. Búbelová, p. Gabrielová, p. Hrnčíriková, p. Jaurová, 

p. Krivičková, p. Lošonská, p. Nováková, p. Opálková, 

p. Reptová, p. Švihoríková, p. Tarabíková 

 

 Boris Nižnanský, Patrícia Piešťanská Šéfredaktori:

 Šimon Poláček, Alexandra Krupčíková, Patrícia Piešťanská, Redaktori:

Miroslav Piešťanský, Simona Jakubíková, Alžbetka Feješová 

 Emma Ovečková Titulná strana:

PaedDr. Michaela Lošonská, Mgr. Iveta Reptová Učiteľská spolupráca: 

 

● školský časopis ● občasník ● ročník XXXII ● číslo 2 ● školský rok 2016/17 ● 

● vydáva Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava ● 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

Meno: ................................................. 

 

Trieda: ................ 

 

Predmet: ............................................ 

 
Do kupónu napíš svoje meno a priezvisko, triedu a predmet, z ktorého sa chceš uliať :-) 

Tento kupón platí dovtedy, kým nevyjde ďalší Atomik 

 

1. Kupón odovzdáš, až keď ťa vyvolajú. 

2. Nemôžeš ho použiť pri vopred ohlásenom opakovaní, 

skúšaní či písomke. 

3. Na jednom predmete môžeš použiť kupón iba raz. 

4. POZOR! Nesmie byť zatieraný ani prepisovaný! 


